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COMENTÁRIOS DA FENACOOP

PROJECTO DE DECISÃO DE ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO RELATIVA AO 
OBJECTO E FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO AO PÚBLICO DAS CONDIÇÕES DE 
OFERTA E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS

As cooperativas de consumo são, nos termos da Constituição e da Lei, entidades 

legítimas  de  representação  dos  interesses  e  direitos  dos  consumidores.  A 

FENACOOP, Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores, nos termos 

do Código Cooperativo, representa o respectivo ramo do sector. 

A  FENACOOP  considera  positiva  a  iniciativa  do  ICP-ANACOM  de  alterar  a 

deliberação referente a esta matéria porque o direito à informação é um direito 

fundamental dos consumidores e no sector das comunicações electrónicas é 

essencial que a informação seja fornecida de forma clara, completa e adequada, 

porque existem ofertas muito diversificadas, os serviços técnicos são muito 

especializados  e  estão  em  constante  desenvolvimento  e  existe  uma 

desigualdade material entre consumidores e fornecedores dos serviços.

Em concreto, consideramos que o projecto procurou tocar em algumas questões 

que em 2006 não se levantavam com tanta acuidade, mas que surgiram entretanto, 

devido ao desenvolvimento do mercado e das práticas comerciais das empresas.

Todavia, o projecto apresentado suscita-nos os seguintes comentários específicos:

1.  Precisamente  para  assegurar  que  o  consumidor  possa  efectuar  uma  escolha 

consciente e esclarecida, entendemos que os deveres de informação previstos nesta 

deliberação  devem ser  comuns  a  todas  as  ofertas  de  serviços  de  comunicações 

electrónicas.

2. Outros serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público:

Saudamos que se  passem a prever  expressamente  os casos em que a  facturação 

assenta na distinção entre tráfego nacional e internacional e o dever de apresentar 
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meios técnicos para que o consumidor possa reconhecer previamente e online o 

tipo de tráfego que está a utilizar, controlando melhor o seu consumo.

3. Quanto à informação sobre os níveis de velocidade mínimos, entendemos que, 

não  basta  recomendar, é  necessário  uma atitude  regulatória  mais  forte e 

expressar  o  dever  de  as  empresas  divulgarem  níveis  mínimos  de  velocidade 

oferecidos  aos  clientes,  ficarem vinculadas  ao  seu  cumprimento  e  indicarem os 

meios técnicos para os consumidores medirem o débito upstream/downstream.

Muitas reclamações têm origem na falta de qualidade do serviço e conflitos sobre a 

rescisão  de  contratos  por  incumprimento  ou  cumprimento  defeituoso  e  o 

consumidor encontra-se numa situação de desigualdade face ao prestador do serviço 

porque não dispõe de um meio credível que lhe permita controlar a velocidade e 

provar eventuais incumprimentos.

Se  os  prestadores  dos  serviços  forem  obrigados  a  divulgar  meios  técnicos  de 

medição da velocidade, a execução do contrato será mais transparente e será mais 

fácil para o consumidor controlar o seu cumprimento e resolver estes conflitos.

Com estes mesmos fundamentos, entendemos que deve manter-se nos parâmetros 

de qualidade do serviço anexo a velocidade mínima de acesso garantida.

4. Forma de publicitação e divulgação das informações:

Nos  casos  em que  o  consumidor  se  dirige  a  um estabelecimento  comercial  do 

prestador  de  serviços,  entendemos  que  este  deve  entregar-lhe  sempre  as 

informações em suporte físico, sem depender de pedido do consumidor.

Isto porque, todas as outras formas de divulgação previstas dependem de pedido do 

consumidor  (consulta  online  das  condições  da  oferta  do serviço  e  consulta,  no 

próprio  estabelecimento,  da  informação  em  suporte  escrito).  A  entrega  de  um 
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documento  escrito  com  as  informações  é  uma  garantia  acrescida  de  que  o 

consumidor terá acesso à informação.

Lisboa, 09 de Fevereiro de 2011
Pela FENACOOP

José Luis Cabrita
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